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منگل کے روز صدر اوباما نے افغانستان ميں  اور پاکستان کے ساته :  وزير خارجہ کلنٹن
وابستگی  سے متعلق ہمارے ملک کی حکمت عملی کا ايک جائزہ پيش کيا۔ يہ حکمت عملی 

جن ميں پاکستان ميں ہمارے بہت سے شراکت داروں کے  ا نتيجہ ہے،طويل صالح مشوروں ک
 ساته مشاورت شامل تهی۔

 
ہم القاعدہ اور اس کے انتہاپسند حليفوں کی جانب سے الحق خطرے کے بارے ميں پاکستانی 

 عوام کی  گہری تشويش ميں ان کے ساته شريک ہيں۔ہم حاليہ مہينوں ميں معصوم پاکستانيوں پر
، جن ميں عام شہريوں کو، آپ کی مذمت کرتے ہيں  الے تشدد کے  ان واقعات کی کيے جانے و

فوج کو اور آپ کے ملک اور معاشرے کے دوسرے اہم اہداف کونشانہ بنا کر بم دهماکے  اور 
سيکيورٹی، استحکام اور اقتدار اعلیٰ  طويل المدت  ہم  پاکستان کی ۔وحشيانہ حملے کيے گئے

 سے وابستہ ہيں۔ 
 

ے س کی تشکيلاوباما کی حکمت عملی پاکستانی عوام کے ساته ايک وسيع شراکت داری  صدر
ہے۔ يہ حکمت عملی جمہوريت کی حکمرانی ، بهرپور  ہمارے ملک  کی وابستگی کی عکاس

معاشی ترقی ، آپ کی مغربی سرحد کے ساته چهپے عسکريت پسندوں اور دہشت گردوں کی 
کے ليے ہماری مشترکہ اقدار اور باہمی  فظ اور سيکيورٹیشکست  اور تمام پاکستانيوں کے تح

  وابستگی پر مبنی ہے۔ 
 
ہم صدر اوباما کی حکمت عملی کے کچه پہلوؤں پر پہلے ہی  عمل درآمد شروع کرچکے ہيں۔ہم 

ميں  مدداقتصادی ترقی کے ليے  ،سميت امداد تاريخ ساز کيری ۔ لوگر۔ برمن بل کے ذريعے  نے
نماياں اضافے کی درخواست کی ہے ۔ہم پاکستان کے انفرا سٹرکچر  کو مضبوط بنانے ميں مدد 
کے ليے اقدامات شروع کررہے ہيں ، خاص طورپر توانائی اور پانی کے شعبوں ميں، جن کے 

تاکہ آپ کو اپنے  ،بارے ميں پاکستانی عوام نے ہميں بتايا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے
کاروباری مراکز کے ليے وہ وسائل دستياب ہوسکيں جن کی آپ کو ولوں اور گهروں، سک

 ضرورت ہے۔
 

تمام لوگوں  اور ہم پاکستان کے عوامی اداروں کو مضبوط بنانے  کے عزم سے وابستہ ہيں تاکہ 
کو سيکيورٹی، تعليم، انصاف اور سب سے بڑه کر يہ کہ اقتصادی مواقع حاصل ہوسکيں۔ جيسا 

نے کہا ہے کہ امريکہ ، پاکستان اور افغانستان  کی طويل المدت سيکيورٹی اور  کہ صدر اوباما
استحکام  ميں بهرپور اور گہری دلچسپی رکهتا ہے۔ ہم آپ کو ايک مضبوط تر قوم بنانے ميں 

کام کرنے کا پختہ عزم رکهتے ہيں ، تاکہ يہ يقينی  شراکت دار کے طورپرمدد کے ليے آپ کے 
دوسرے متشدد انتہاپسندوں کے ليے محفوظ پناہ گاہ  ان کا ملک القاعدہ اوربنايا جاسکے کہ آپ 

 تک کے ليے خطرہ ہيں۔ نہيں ہے جو آپ کی مملکت 
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ہم جانتے ہيں کہ يہ وہ مقصد ہے جو آپ کے ليے بهی اہم ہے۔ ہم آئندہ مہينوں اور برسوں ميں نہ 

شراکت داری کو  بهی  نصرف ہماری حکومتوں کے درميان ، بلکہ ہمارے لوگوں کے درميا
 آپ کا بہت شکريہ ۔ ۔ رکهنے کے منتظر ہيںجاری بنانے اور اسےمستحکم 
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